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 ص المحدودتقرير الفح

 

 إلى السادة المساهمين

 شركة أميانتيت العربية السعودية )شركة مساهمة سعودية( 

 

 نطاق الفحص المحدود

ها لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة أميانتيت العربية السعودية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )المشار إلي

 ديسمبر 31المنتهيتين في والسنة الثالثة أشهر  الموحدة لفترة وقائمة الدخل األولية 2016 ديسمبر 31"المجموعة"( كما في ب معا 

المنتهية في ذلك التاريخ، بما في ذلك اإليضاحات المتعلقة بها والتي تعتبر جزءاً  للسنةوقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة  2016

ن قبلهم من هذه القوائم المالية األولية الموحدة. إن هذه القوائم المالية األولية الموحدة هي مسؤولية إدارة المجموعة وتم إعدادها م

 وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.
 

كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون 

من األشخاص المسؤولين عن األمور  واالستفسارة الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالي

المالية والمحاسبية. يُعدُّ هذا الفحص المحدود أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في 

 فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.المملكة العربية السعودية والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا 
 

 نتيجة الفحص المحدود

وبناًء على الفحص المحدود الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية األولية الموحدة 

 المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
 
 فت انتباهل

ب( من اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة، حيث يشير إلى أن إحدى -6نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم )

الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة تقوم بالدفاع عن مطالبة مقدمة من قبل أحد المقاولين من الباطن لمشروع في العراق. في 

حكمة في العراق لصالح المدعي. وقامت الشركة التابعة باستئناف الحكم لدى محكمة االستئناف في العراق ، حكمت الم2016يناير 

بتأييد الحكم السابق. قامت الشركة التابعة بتقديم اعتراض ضد الحكم األخير لدى محكمة التمييز  2016والتي قامت في مارس 

ض الحكم السابق وحكمت بإعادة القضية إلى محكمة االستئناف إلعادة النظر بنق 2016االتحادية في العراق والتي قامت في إبريل 

وأعلنت ان جميع االحكام السابقة تعتبر باطلة  الشركة التابعة، حكمت محكمة االستئناف في العراق لصالح 2017فيها. في يناير 

رية في القضية. تعتقد إدارة المجموعة، بناًء على والغية. الحقا لذلك التاريخ وحتى تاريخ هذا التقرير، لم يحدث أي تطورات جوه

تقديرات خبرائها ومحاميها المتحفظة، بأنها قامت بقيد مخصص كاٍف مقابل هذه المطالبة وأن النتيجة النهائية لهذه القضية لن يكون 

 لها تأثير مالي إضافي على القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة.

 م بيكر تيلي م ك م وشركاه

 محاسبون قانونيون
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 السعودية وشركاتها التابعةشركة أميانتيت العربية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة وليةقائمة المركز المالي األ
 2016 ديسمبر 31كما في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 

  2016  2015 
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     الموجودات
     موجودات متداولة
 166,501  122,522   نقد وما في حكمه

 1,228,965  1,171,593   ذمم مدينة

 1,276,130  918,383   مخزون

 256,647  203,971  مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

  2,416,469  2,928,243 

      موجودات غير متداولة

 824،950  565,529  ذمم مدينة غير متداولة

 127،923  122,540  استثمارات في شركات زميلة

 728،308  696,706  ممتلكات ومصانع ومعدات

 13،251  8,995  موجودات غير ملموسة

 8،067  7,952  مدينة ضريبة دخل مؤجلة

 13،766  14,647  موجودات غير متداولة أخرى

  1,416,369  1،716،265 

     

 4,644,508  3,832,838  مجموع الموجودات

     

     المطلوبات

     مطلوبات متداولة

 1,618,177  1,160,387  قروض قصيرة األجل

 18,560  164,414  قروض طويلة األجلالجزء المتداول من 

 528,844  350,260  ذمم دائنة

 320,899  271,982  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 90,889  96,376  مخصص زكاة وضريبة دخل

  2,043,419  2,577,369 

     مطلوبات غير متداولة

 426,728  520,637  قروض طويلة األجل

 78,743  72,718  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

 13,338  13,906  مخصصات ضمان 

 19,966  20,014  مطلوبات غير متداولة أخرى 

  627,275  538,775 
     

 3,116,144  2,670,694  مجموع المطلوبات

     

     حقوق الملكية 

 1,155,000  1,155,000  رأس المال

 189,472  189,472  نظامي احتياطي

 332,190  21,800   مبقاهأرباح 

 (31,914)  (31,914)  احتياطي برنامج أسهم الموظفين 

 -  (2,143)  لمبادلة سعر الفائدة  التغير في القيمة العادلة

 (181,349)  (212,041)  عمالت أجنبية  ترجمةفروقات 

 1,463,399  1,120,174  حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

     

 64،965  41,970  الحصة غير المسيطرة

     

 1،528،364  1,162,144  مجموع حقوق الملكية   

     

 4،644،508  3,832,838  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

     
 
 

.الموحدة وليةال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ اً جزء 7الى رقم  1رقم  من ةالمرفقتعتبر اإليضاحات 
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 السعودية وشركاتها التابعةيت العربية شركة أميانت

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحد وليةقائمة الدخل األ

 2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  والسنة أشهرالثالثة  لفترة

 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

 ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنة  ديسمبر 31في  ةالمنتهي أشهرلفترة الثالثة  

 )مراجعة( )غير مراجعة(  )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 2016  2015  2016  2015 

        

 2،908،627  2,140,177  743،507  426,353 المبيعات 

 (2،428،440)  (1,874,310)  (638،595)  (447,125) تكلفة المبيعات 

 480،187  265,867  104،912  (20,772) الربح )الخسارة( إجمالي

        

        مصاريف تشغيلية 

 (145،001)  (169,339)  (21،385)  (39,710) عمومية وإدارية 

 (87،007)  (90,046)  (22،803)  (24,199) بيع وتسويق 

 (27،229)  (77,596)  (14،525)  (39,436) في تحصيلهامخصص ذمم مشكوك 

 220،950  (71,114)  46،199  (124,117) الرئيسية من العمليات الدخل)الخسارة( 

        

        ايرادات )مصاريف( أخرى

 5،667  5,729  6،548  807 زميلة  شركات حصة الشركة في صافي ربح

 (85،804)  (111,259)  (20،169)  (27,217) ، صافيتكاليف تمويل

 (5،025)  (26,790)  (2،673)  (26,698) انخفاض في قيمة موجودات غير متداولة

 (21،370)  6,138  445  (6,397) أخرى، صافي

ضريبة وغير المسيطرة  الحصة قبل الدخل )الخسارة(

 114،418  (197,296)  30،350  (183,622) الدخل والزكاة 

        

 26،117  (4,506)  4،102  4,744 الحصة غير المسيطرة

 140،535  (201,802)  34،452  (178,878) قبل ضريبة الدخل والزكاة الدخل )الخسارة(

        

 (4،661)  (8,993)  (2،980)  (279) ضريبة الدخل 

 (34،500)  (40,000)  (9،000)  (14,750) الزكاة 

 101،374  (250,795)  22،472  (193,907) للفترة  الدخل صافي )الخسارة(

        

        ربحية السهم )ريـال سعودي(:)خسارة( 

 0.89  (2.21)  0.20  (1.71) الرئيسيةمن العمليات  من )الخسارة( الدخل

 1.95  (0.63)  0.41  (1.09) للفترة  الدخل صافي )الخسارة(من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الموحدة وليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ 7الى رقم  1من رقم  المرفقة تعتبر اإليضاحات
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 ها التابعةالسعودية وشركاتشركة أميانتيت العربية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة وليةقائمة التدفقات النقدية األ

 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 

 

   
                                                               2016   2015 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

     األنشطة التشغيلية
 101،374  (250,795)  للسنة الدخل( الخسارة)صافي

     تعديالت لبنود غير نقدية

 129،967  91,104  وإطفاء وانخفاض في القيمةاستهالك 

 (5،667)  (5,729)  حصة الشركة في صافي )ربح( خسارة شركات زميلة

 -  115,930  مخصصات

 (172)  (116)  ضريبة دخل مؤجلة دائنة

 -  40,000   مخصص زكاة وضريبة دخل

 (26،117)  4,506  عائد للحصة غير المسيطرة)خسارة(  دخل

      في رأس المال العامل تغيرات

 (212،535)  216,961  ذمم مدينة

 (159،768)  329,347  مخزون

 (79،946)  52,676  مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 96،307  (178,584)  ذمم دائنة

 19،004  (46,761)  مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 687  (6,025)  بالصافيمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، 

 -  (34,513)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (136،866)  328,001  األنشطة التشغيلية (يفصافي النقد المتوفر من )المستخدم 
     

     االستثماريةاألنشطة 

 62،789  -   متحصالت استثمارات                                                      

 -  977   زميلهتوزيعات أرباح مقبوضة من شركة 

 (61،333)  (69,971)  ومعداتومصانع شراء ممتلكات 

 (352)  2,976 متداولة أخرى وموجودات غيرموجودات غير ملموسة التغير في 

 1،104  (66,018)  االستثماريةاألنشطة  ( المتوفر منالمستخدم في)صافي النقد 
     

     التمويليةاألنشطة 

 (198،858)  (447,372)  في قروض قصيرة األجل نقص

 405،364  274,028  متحصالت من قروض طويلة األجل

 (8،354)  (34,057)  تسديدات قروض طويلة األجل

 -  (75,075)  توزيعات أرباح مدفوعة

 -  (1,800) أتعاب مجلس اإلدارة مدفوعة

 (18،856)  (400) تابعة لحصص غير مسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة من شركات

 24،942  (15,319)  في مطلوبات غير متداولة أخرى التغير

 204،238  (299,995)  األنشطة التمويلية متوفر منال)المستخدم في( صافي النقد 

 68،476  (38,012)  نقد وما في حكمهالفي  ( الزيادةالنقص)صافي 

 105،768  166,501  يناير 1نقد وما في حكمه كما في ال

 (7،743)  (5,967)  تأثير فروق ترجمة العمالت االجنبية على النقد وما في حكمه

 166،501  122,522  ديسمبر 31نقد وما في حكمه كما في ال

 معامالت غير نقدية:

ليها في إ، المشار 2016 يونيو 15 بتاريخمسيطر لحصص في الشركتين التابعتين من شريك غير ان عملية االستحواذ على ا
 .بعد ما في حكمهأو  استالم نقدأو  لم يتم دفع نهأ عاله حيثألم يكن لها تأثير على القائمة  ،(1ايضاح رقم )

 الموحدة. وليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ 7الى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 التابعة ركاتهايانتيت العربية السعودية وششركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 غير المراجعة )تتمة( الموحدة وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  (ما لم يذكر غير ذلك الرياالت السعوديةبآالف جميع المبالغ )
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 لومات عامةمع - 1
 

 المشار اليها معاً بـ( وشركاتها التابعة )"أميانتيت"أو  تتألف شركة أميانتيت العربية السعودية )"الشركة" 

تقوم المجموعة بتصنيع وبيع أنواع مختلفة من  ."المجموعة"( من الشركة وشركات تابعة مختلفة سعودية وأجنبية

التي تشمل األنابيب والمنتجات المتعلقة بها ومنح التراخيص للتقنيات المتعلقة بها وتقديم خدمات إدارة المياه و

 .وتشغيل المرافق الصناعية ة المتعلقة بهاية والتشغيليالهندسعمال واأل االستشارات
 

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  

إن عنوان الشركة  .(1968 سبتمبر 13هـ )1388ع األول ـربي 17در في الدمام بتاريخ اصال 2050002103

 ة السعودية.، المملكة العربي31421، المنطقة الصناعية األولى، الدمام 589ب  .هو صالمسجل 
 

في نك الواقع مقرها إ أميرونتفاقية استحواذ على حصص مع شركة الشركة ا نفذت، 2016 يونيو 15كما في 

في شركتي  لشركة أميرون إنك حيث استحوذت المجموعة على الحصة غير المسيطرة .الواليات المتحدة االمريكية

 والشركة العربية"( أسالالعربية السعودية المحدودة )" أميروننابيب الخرسانية، وهما شركة المجموعة المنتجة لأل

أسال سهم أمن  %30.3تحوذت الشركة على نسبة السعودية للمنتجات الخرسانية المحدودة )"ساكوب"(. اس

مليون لاير  1.9صبحت الشركة تمتلك الشركتين بالكامل مقابل مبلغ وقدره أسهم ساكوب، وعليه، أمن  %17.4و

على حصة  لالستحواذان المقابل المدفوع جراءات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ. االنتهاء من اإل تمسعودي. 

شرة مبا بهذا الفرق االعترافتم  .مليون لاير سعودي 17.3 قل من قيمتها الدفترية بفارقأ كان الشريك غير المسيطر

 رباح المبقاة.األكزيادة في حساب 
 

نمساوية قابضة تدعى دبليو اي جي  شركة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع 2016 ديسمبر 15قامت الشركة بتاريخ 

ات تقنيلشركات صناعة وبيع االنابيب وبشأن اندماج محتمل  ("دبليو اي جي"القابضة )جي ام بي اتش سدوفر ويتر

ة التفاهم على ان الشركة ودبليو . تنص مذكراالوروبية التابعة للشركة مع مجموعة شركات هوباس ايه جي فلوتايتال

ونتيجة لهذا االندماج المقترح سيتم انشاء شركة  اي جي سيدمجان اعمال تصنيع األنابيب الخاصة بهما في اوروبا

وستمتلك وتسيطر الشركة المشتركة وتخضع لسيطرة مشتركة مملوكة بالتساوي بين الشركة ودبليو آي جي  ةمشترك

بيب األوروبية للشريكين. عند اكتمال االندماج، ستفقد الشركة سيطرتها على الشركات التابعة الهامة على أنشطة االنا

 التالية:
 

 نسبة الملكية الفعالة بلد التأسيس الشركة التابعة

 100 المانيا اتش بي ام جي جيرماني اميانتيت

 100 النرويج فلوتايت تكنولوجي ايه. اس.

 100 بولندا زد. أو.أو.اميتك بوالند اس بي. 

 100 اسبانيا اميانتيت سبين 

 100 فرنسا اميانتيت فرانس 

 100 النرويج اميانتيت نورواي ايه اس
 

 1.6مليون لاير سعودي( و 470مليون يورو ) 120شركات المذكورة أعاله بلغ مجموع إيرادات وصافي دخل ال

. بلغ مجموع الموجودات 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في مليون لاير سعودي( على التوالي  6.6مليون يورو )

مليون  185.2مليون يورو ) 46.8لاير سعودي( و 381.2مليون يورو ) 96.3والمطلوبات لهذه الشركات التابعة 

في باس ايه جي التي ستندمج و. ان حجم اعمال مجموعة ه2016ديسمبر  31لاير سعودي( على التوالي كما في 

 مقارب لحجم الشركات المذكورة أعاله.شتركة الشركة الم
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 )تتمة( معلومات عامة - 1
 

. ان تنفيذ هذه المذكرة مشروط بعوامل عدة تشمل ضمن 2017يوليو  31تنتهي صالحية مذكرة التفاهم بتاريخ 

 شروط أخرى ما يلي:
 

 .ةمشترك شركةالتوقيع على اتفاقية  -

 األوروبي. االتحاد في االندماج عمليات بمراقبة المختصة السلطات موافقة -

 إعادة هيكلة نسب الملكية لبعض الشركات التابعة. -

 نقل حقوق استخدام تكنولوجيا معينة. -
 

بناًء على هذه الشروط، لم يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الشركات التابعة المذكورة أعاله كموجودات ومطلوبات 

 لية الموحدة. لبيع ضمن هذه القوائم المالية األولمحتفظ بها 
 

 .2017 يناير 17بتاريخ  إدارة الشركة مجلس من قبل الموحدة المرفقة وليةاألإصدار القوائم المالية  تم اعتماد

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية  وليةعداد هذه القوائم المالية األإتم 

أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية إن  .والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 تم إدراجها أدناه:الموحدة  وليةاأل
 

 العرف المحاسبي 2-1 
 

الموحدة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، معدلة لتتضمن  وليةالقوائم المالية األعداد إتم  

 القيمة العادلة للمشتقات المالية.م بييالتق
 

 وليةنتائج الفترة األ 2-2 
 

العادية المتكررة  قيود االستحقاقالموحدة على جميع التعديالت التي يتألف معظمها من  وليةتشتمل القوائم المالية األ 

التي تعتبرها إدارة المجموعة ضرورية لعرض المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بشكل عادل. إن 

 وليةمؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية. يجب قراءة هذه القوائم المالية األ تكونربما ال  وليةنتائج األعمال األ

يضاحات المتعلقة بها في نفس الوقت مع القوائم المالية السنوية المراجعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة الموحدة واإل

 .2015ديسمبر  31المنتهية في 
 

 الموحدة وليةاستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية األ 2-3 
 

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ  

كما في تاريخ القوائم المالية، المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 

االفتراضات بشكل مالية. يتم تقييم التقديرات وخالل فترة القوائم الكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف و

ألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة لسابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات مستمر بناًء على الخبرة ال

نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية  ولذلك فهي بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل اإلدارةللظروف. تقوم 

 المتعلقة بها.
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 استثمارات 2-4 
 

 شركات تابعة )أ( 

الشركات التابعة هي تلك التي لدى المجموعة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول على المنافع  

 من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت فيها. يتم توحيد حسابات الشركة التابعة عادةً والتي تنشأ  ،االقتصادية

 السيطرة. فقدانتوحيدها من تاريخ  ف عنالتوقمن تاريخ السيطرة ويتم  بالكامل
 

تكلفة الشراء عن  في الزيادة الشركات التابعة. إن عمليات االستحواذ علىفي المحاسبة لقيد ستحواذ تستخدم طريقة اال 

القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحديد تقيد كشهرة. تقيد الشهرة الناتجة عن 

. يتم سنوياً اختبار "الموجودات غير الملموسة"الموحدة ضمن  وليةاأل شراء الشركات التابعة في قائمة المركز المالي

 هبوط.خسائر الالتكلفة بعد حسم بوتقيد  ،بالهبوط في القيمةالشهرة فيما يتعلق 
 

 األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد 
 

 شركات زميلة (ب)

بنسبة  ما تكونعادة  ،ال تسيطر عليهاعليها ولكن  جوهريالشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير  

يتم قيد االستثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق  ٪ من حقوق التصويت.50و٪ 20بين  تتراوح تملك

الملكية وتقيد مبدئياً بالتكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة على الشهرة التي تحدد عند الشراء 

 إن وجد. ،قيمتها فيوتعدل الحقا بالهبوط 
 

 التقارير القطاعية  2-5 
 

 قطاع األعمال)أ(  
  

 :التي الشركاتأو  تأو العملياهو مجموعة من الموجودات  قطاع األعمالإن  

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. 

  وتقييم األداء المواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع. 

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 

 )ب( القطاع الجغرافي 
 

الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة أو  العملياتأو  غرافي هو مجموعة من الموجوداتالقطاع الج 

 اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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 العمالت األجنبية  2-6 
 

  عملة التقارير (أ)

 الموحدة بالريال السعودي وهو عملة التقارير المالية للشركة. وليةالقوائم المالية األ هذه تعرض 
 

 معامالت وأرصدة (ب)

أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك تترجم المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على  

المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من ترجمة 

الموجودات والمطلوبات النقدية الممسوكة بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة في نهاية الفترة 

 .الموحدة وليةاأل دخلضمن قائمة ال
 

 )ج( شركات المجموعة 

التابعة إلى الريال السعودي كبند األجنبية تدرج التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل القوائم المالية للشركات 

 منفصل ضمن حقوق الملكية.  
 

 تاريخ المعاملة.يتم تحويل األرباح الموزعة المستلمة من شركات أجنبية تابعة وزميلة بسعر الصرف في 
 

 األدوات المالية المشتقة  2-7 
 

تسجل األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالتكلفة ويعاد قياسها بتواريخ القوائم المالية الالحقة بالقيمة العادلة. وبالنسبة  

عتراف بها في قائمة التحوط، فيتم االللتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي ال تفي بشروط محاسبة 

 الموحدة عند نشوئها.  وليةالدخل األ
  

القيمة العادلة هي التي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  التقلبات في مخاطر التحوط ضدان  

الخسارة الناتجة عن أو  بالربح االعترافالموحدة. يتم  وليةالمالي األ والمطلوبات المعترف بها فعليا في قائمة المركز

الموحدة. وفي نفس الوقت، يتم تعديل  وليةدوات المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل األلعادلة لألالتغير في القيمة ا

الخسارة المقابلة منذ بداية التحوط، حيث يتم أو  بالربح للموجودات والمطلوبات التي تم التحوط لهاالقيمة الدفترية 

 الموحدة.  وليةباشرة في قائمة الدخل األاالعتراف بذلك م
 

التدفقات النقدية هي التي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالموجودات  التحوط ضد مخاطر التقلبات فيان  

 العمليات المتوقعة. بالنسبة لتغطية المخاطرأو  تزامات المؤكدة غير المعترف بهالاالأو  والمطلوبات المعترف بها

الخسارة الناتج أو  التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، يتم االعتراف مبدئيا ومباشرة بالجزء الخاص بالربح

الموحدة خالل نفس  وليةتغطية المخاطر ضمن حقوق المساهمين. ويتم الحقا ادراج المبلغ في قائمة الدخل األ أداةعن 

 فإنالمتوقعة،  العملياتالخسارة. وبالنسبة لتغطية مخاطر أو  ي الربحالفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على صاف

 المطلوبات المشتراة. أو  المغطاة يثبت كتعديل للقيمة الدفترية للموجودات العمليةالخسارة من أو  الربح
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  ما في حكمهنقد و 2-8 
 

على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة األجل  في حكمهما يشتمل النقد و 

 أقل من تاريخ الشراء.أو  أشهروالتي تستحق خالل ثالثة 
 

 ذمم مدينة  2-9 
 

تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص  

للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصيل جميع المبالغ 

 المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة.
 

 مخزون   2-10 
 

صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس متوسط التكلفة أو  يقيد المخزون على أساس التكلفة 

 غير المباشرة. االنتاجالمواد الخام والعمالة وتكاليف تكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاهزة على 
 

 ومعدات  مصانعوممتلكات  2-11 
 

ما عدا  ،والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة والهبوط في القيمة مصانعتظهر الممتلكات وال 

 وليةاأل نشاءات تحت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة. ال يتم استهالك األراضي. يحمل االستهالك على قائمة الدخلاإل

 العمر اإلنتاجي المقدر لها.على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة تلك الموجودات على مدى  الموحدة
 

 قائمةتقيد مصروفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على  

عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم  الموحدة وليةاأل الدخل

 استبداله.
 

 نفقات مؤجلة  2-12 
 

بينما يتم رسملة  الحاليةتقيد النفقات التي ليس لها فائدة مستقبلية كمصروفات في قائمة الدخل األولية الموحدة للفترة  

يتم اطفاء النفقات المؤجلة خالل الفترة التي يتم االستفادة منها تلك النفقات التي يستفاد منها في الفترات المستقبلية. 

 ز سبع سنوات.ال تتجاو انعلى 
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 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة 2-13 
 

 األحداثغير المتداولة فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن الهبوط في قيمتها عندما تشير  يتم مراجعة قيمة الموجودات 

التغير في الظروف الى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم قيد الخسارة الناتجة عن الهبوط في أو 

وقيمة القيمة، والتي تمثل زيادة في القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، وهي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع 

ر الهبوط يتم تجميع الموجودات ألدنى حد ممكن بحيث يمكن التعرف على ، أيهما أعلى. لغرض تقدياالستخدام

 التدفقات النقدية لها بشكل منفصل )وحدات مدرة للنقد(. 
  

، التي سبق أن حدث هبوط في قيمتها الشهرةغير المتداولة، بخالف  يتم في تاريخ كل فترة مالية مراجعة الموجودات 

ما تم الحقاً عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة  بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط. وإذا

، على أال تزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لقيمة المعدلة القابلة لالستردادمدرة للنقد إلى االحدات الوأو  الدفترية لألصل

السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد  الوحدات المدرة للنقد فيأو  لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل

 .الشهرة. ال يتم عكس قيد خسارة الهبوط في قيمة الموحدة وليةاأل خسارة الهبوط في القيمة فوراً في قائمة الدخل
 

 القروض  2-14 
 

إنتاج أو  االنشاءو بالحيازةقروض التي ترتبط مباشرة تقيد القروض بالمتحصالت المستلمة. يتم رسملة تكاليف ال 

 وليةاأل الموجودات المؤهلة للرسملة كجزء من هذه الموجودات. يتم قيد تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل

 .الموحدة
 

 ذمم دائنة ومستحقات  2-15 
 

تم إصدار فواتير بموجبها إلى تقيد مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء  

 .الأو  المجموعة
 

 مخصصات  2-16 
 

تقدر اإلدارة المخصص المتعلق بمطالبات ضمان  .تقدم المجموعة ضمانات لمنتجاتها ضمان:مخصصات  (أ

مستقبلية اعتماداً على بيانات مطالبات الضمان السابقة، وكذلك على االتجاهات الحالية التي قد تشير إلى أن 

معلومات التكلفة السابقة قد تختلف عن المطالبات المستقبلية.  تقيد مخصصات الضمان والعكس ضمن بند "تكلفة 

. يتم عمل تعديالت على مخصص الضمان أخذاً في االعتبار التغيرات األولية الموحدة قائمة الدخل المبيعات" في

 الحديثة في االتجاهات والتحسينات التكنولوجية وااللتزام القانوني واالستداللي للمجموعة.
 

تقيد مخصصات مقابل عقود مكلفة عندما تتوقع المجموعة بأن التكاليف الواجب تكبدها لمقابلة  مكلفة:عقود  (ب

االلتزامات بموجب عقد ما تتجاوز المنافع االقتصادية المتوقع استالمها منه. تقيد هذه المخصصات في بند "تكلفة 

 .األولية الموحدة المبيعات" في قائمة الدخل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص        -2
 

 الزكـاة وضريبة الدخل  2-17 
 

"(. يخضع الشركاء الهيئةلزكاة والدخل )"ل الهيئة العامةوذلك وفقا لتعليمات وضريبة الدخل زكاة للتخضع الشركة  

األجانب في الشركات التابعة السعودية الموحدة إلى ضريبة الدخل. تقيد ضريبة الدخل المستحقة على الشركاء 

 غير المسيطرة.   الحصةاألجانب في تلك الشركات على 
 

ى المستحق على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية علوضريبة الدخل يحمل مخصص الزكاة  

النهائية، إن  ربوطاإلضافية التي تستحق بموجب الوضريبة الدخل . يتم قيد مبالغ الزكاة الموحدة وليةاأل قائمة الدخل

 وجدت، عندما يتم الربط عليها وتحديدها. 
 

تقوم الشركة والشركات التابعة السعودية عموما باستقطاع الضريبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف غير  

للشركاء األجانب في الشركات السعودية  المدفوعةمقيمة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك األرباح الموزعة 

 التابعة وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
  

بعض الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تعمل بها.  تحمل هذه الضرائب على قائمة تخضع  

 . الموحدة وليةاأل الدخل
 

تقيد ضريبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الهامة بين صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي  

خالل الفترة التي تنشأ فيها هذه الفروقات، ويتم تعديلها عندما يتم عكس هذه الفروقات. تحدد ضريبة الدخل المؤجلة 

المالية ومن المتوقع تطبيقها عند تحقيق موجودات ضريبة الدخل الضريبة المطبق في تاريخ القوائم  سعرباستخدام 

 تسوية مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة. أو  المؤجلة
 

 للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  2-18 
 

ويتم احتسابها بناءا على مدة الخدمة  العملالخدمة المستحقة للموظفين بموجب عقود  نهايةيتم تكوين مخصص لمكافأة  

 الموحدة. وليةعداد القوائم المالية األبتاريخ إ لكل موظف
 

 للموظفين الشركة أسهم تملكبرنامج  2-19 
 

أسهم الشركة للموظفين )"البرنامج"( الذي بموجبه يقدم مكافأة لمستوى معين من  تملكلدى المجموعة برنامج  

 شروط محددة أسهم في الشركة.ب يوفونالموظفين. سيتم منح هؤالء الموظفين المشتركين بالبرنامج والذين 
 

وع إلى القيمة العادلة البرنامج بالرجموجب نظام األسهم الممنوحة لهم ب شراء تقاس تكلفة خدمة الموظفين في خيارات 

ألسهم الشركة في التاريخ الذي يتم فيه منح الخيارات. يتم إثبات التكلفة كمصروف على مدى الفترة التي يتم فيها 

الوفاء بشروط الخدمة من قبل الموظفين وتنتهي في التاريخ الذي يصبح لهؤالء الموظفين الحق الكامل في األسهم 

شركة في تاريخ سهم الأمن خالل  التي يتم تسويتهات امالعمالمصاريف المتراكمة لل باتيتم إث)"تاريخ االستحقاق"(. 

وأفضل تقدير للشركة  التي انتهت صالحيتها االستحقاقوالذي يعكس مدى فترة حتى تاريخ االستحقاق التقارير المالية 

 فرقال التي تتمثل في األولية الموحدة الدخل. يتم قيد النفقات للفترة في قائمة لعدد األسهم التي سوف تستحق في النهاية

 المصروف المتراكم الذي تم إثباته في بداية ونهاية تلك الفترة.  في
 

تقيد األسهم التي قامت المؤسسة المالية بشرائها والتي تعمل كأمين برنامج الشركة بالتكلفة كخصم من حقوق  

إلى الموظفين، وفي هذا التاريخ يتم تحويل الفرق بين تكلفة المساهمين حتى يتم استحقاق الخيارات وتحويل األسهم 

 خدمة الموظف وتكلفة شراء األسهم مباشرة إلى األرباح المبقاة كتعديل على حقوق الملكية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(       -2
 

 اإليرادات  2-20 
 

تأدية الخدمات. تقيد اإليرادات من العقود طويلـة األجـل على أساس عند أو  عندما يتم تسليم المنتجات اإليراداتتقيد  

 الخصومات.صافي بعد نسبة اإلنجاز. تقيد اإليرادات بال
 

 وتسويق وعمومية وإدارية  مصاريف بيع 2-21 
 

على المصاريف المتعلقة بموظفي المبيعات وعلى النشاطات الترويجية تشمل مصاريف البيع والتسويق  

المكونة للذمم المشكوك في تحصيلها، ويتم تصنيف جميع المصاريف االخرى، فيما عدى التكاليف  والمخصصات

هذه التكاليف ويتم توزيع  دارية وعموميةصاريف إوالنفقات المالية، كمالتكاليف الصناعية غير المباشرة المباشرة و

 .على أساس ثابتبين مصروفات بيع وتسويق وعمومية وإدارية وتكاليف إنتاج، إن لزم األمر، 
 

 توزيعات أرباح 2-22 
 

في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل  الموحدة وليةاأل في قائمة المركز المالي كالتزام توزيعات األرباحتقيد  

 مساهمي الشركة.
 

 إيجار تشغيليةعقود  2-23 
 

على مدى فترة العقود  األولية الموحدة يتم إثبات مصروف اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية في قائمة الدخل 

 المتعلقة بها.
 

 احتياطي نظامي 2-24 
 

إلى  الدخل٪ من صافي 10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية. يجب على الشركة أن تحول  

٪ من رأس المال. يتم تحويل ذلك في نهاية السنة المالية. إن 30احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

هذا  ال يمكن توزيعاالحتياطي النظامي في القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة يمثل االحتياطي النظامي للشركة. 

 االحتياطي على المساهمين في الشركة. 
 

 بحية السهمر 2-25 
 

بتقسيم  2015 ديسمبر 31و 2016ديسمبر  31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهية في ربحية السهم  احتسابيتم  

لتلك الفترات على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لتلك الفترات  الدخلوصافي الرئيسية الربح من العمليات 

 .سهم 113،564،309والبالغة 
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 معلومات عن القطاعات  -3
 

 التالية: قطاعات األعمالفي  بشكل أساسيتعمل المجموعة  

 بها. متعلقةال للتقنياتتراخيص التطوير ومنح و من األنابيب مختلفةتصنيع وبيع أنواع  (أ)

 إدارة المياه وما يتعلق بها من خدمات استشارية وهندسية وتشغيلية. (ب)
 

 وللسنة 2015و 2016 ديسمبر 31كما في  حسب قطاعات األعمال أعالهالمالية لبعض المعلومات فيما يلي ملخص  

 ذلك التاريخ: في المنتهية
 

 المجمـوع إدارة مياه تصنيع أنابيب 

6201    

 2,140,177 176,645 1,963,532 المبيعات

 (250,795) (96,368) (154,427) صافي الخسارة

 3,832,838 870,489 2,962,349 مجموع الموجودات
    

2015    

 2,908,627 324,239 2,584,388 المبيعات

 101,374 (25,652) 127,026 صافي الربح )الخسارة(

 4,644,508 358,040 4,286,468 مجموع الموجودات
 

تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية وأوروبا وبعض المناطق الجغرافية األخرى. فيما يلي 

المنتهية في  وللسنة 2015و 2016 ديسمبر 31في  الجغرافية كماملخص لبعض المعلومات المالية حسب المناطق 

 ذلك التاريخ:
 

 المجمـوع دول اخرى أوروبا  السعودية 

     

2016     

 2,140,177 30,230 971,117 1,138,830 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 696,706 13,528 145,404 537,774 ممتلكات ومصانع ومعدات

 719,663 27,118 30,360 662,185 موجودات غير متداولة أخرى 

     

2015     

 2،908،627 18,584 1,086,697 1,803,346 المبيعات

     موجودات غير متداولة:

 728,308 14,312 152,042 561,954 ممتلكات ومصانع ومعدات

 987,957 37,201 30,301 920,455 موجودات غير متداولة أخرى 
 

 رباحأتوزيعات  -4
 

: ال 2015مليون لاير سعودي ) 75.1رباح بمبلغ أ، وافقت الجمعية العمومية على توزيعات 2016 إبريلفي 

 .(شيء
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 سعر الفائدة لةمبادعقد  -5
 

مع بنك محلي متعلقة بقروض  )"العقد"( ، وقعت المجموعة على عقد مبادلة سعر فائدة2016 ديسمبر 31كما في 

مليون لاير سعودي  231.6لعقد يمة االعتبارية ل، بلغت الق2016 ديسمبر 31متغيرة. كما في  ربحتحمل بمعدالت 

( مليون لاير 2.1الى ) 2016 ديسمبر 31خفضت القيمة العادلة للعقد كما في ان: ال شيء(. 2015 ديسمبر 31)

 : ال شيء(.2015 ديسمبر 31سعودي )
 

. وعليه، قامت النقديةتدفقات ال فعالة لمخاطر تقلبات العقد على انه تغطية بالمحاسبة عنقامت المجموعة 

الملكية وتم قيد االلتزام المقابل ضمن المطلوبات المجموعة بقيد االنخفاض في القيمة العادلة للعقد ضمن حقوق 

 .األولية الموحدة الغير متداولة في قائمة المركز المالي
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات -6
 

لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة بمبلغ  (أ)

 ديسمبر 31لاير سعودي كما في مليون  477.9) 2016 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  454.7

شركات زميلة، مطلوبات محتملة عن ضمانات بمبلغ  في ، مجتمعة مع شركاء آخرينأيضاً  . لدى الشركة(2015

 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  202.4) 2016 ديسمبر 31كما في  مليون لاير سعودي 184.5

 قروض لهذه الشركات الزميلة.متعلقة بتسهيالت ( 2015
 

اند ابواسرتيكنك جي ام بي اتش )"بي دبليو تي"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  -بي دبليو تي واسر واجهت  (ب)

للشركة وتعمل في مجال عقود هندسة وشراء وإنشاء مصانع معالجة المياه والصرف الصحي، بعض المشاكل في 

تي بإنهاء العقد مع أحد المقاولين من الباطن نظراً لعدم قيامه بااللتزامات مشروعها في العراق. قامت بي دبليو 

الواجبة عليه بموجب العقد. وقدم المقاول من الباطن مطالبة ضد بي دبليو تي إلى المحكمة المختصة في العراق 

الى األرباح التي كان من المتوقع تحقيقها. في يناير  باإلضافةالتكاليف المتكبدة قبل إنهاء العقد  ه عنلتعويض

مليار دينار عراقي  31.5، منحت المحكمة في العراق حكمها لصالح المقاول من الباطن بتعويضات بلغت 2016

مليون لاير سعودي(. قامت الشركة التابعة باستئناف الحكم لدى محكمة االستئناف في العراق. في مارس  104.4)

ت محكمة االستئناف الحكم الصادر من المحكمة. قامت الشركة التابعة بتقديم اعتراض ضد الحكم ، أيد2016

وحكمت بإعادة  2016األخير الى محكمة التمييز االتحادية في العراق والتي قامت بقبول االعتراض في إبريل 

 النظر فيها. إلعادةالقضية الى محكمة االستئناف 
 

، حكمت محكمة االستئناف لصالح بي دبليو تي وأعلنت ان جميع االحكام السابقة تعتبر باطلة 2017يناير  10في 

حيث استنتجوا ان قيمة االعمال  تقرير لجنة خبراءوالغية. وفي أساس حكمها، اعتمدت محكمة االستئناف على 

ستلمها وعليه، يدين المقاول من الباطن لبي دبليو تي اقل من المبالغ التي ا تالمنفذة من قبل المقاول من الباطن كان

مليون لاير سعودي(. ان الحكم األخير قابل لالستئناف لدى محكمة  54.8مليار دينار عراقي ) 16.7بصافي مبلغ 

دة، يوم من تاريخ الحكم. الحقا لذلك التاريخ وحتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموح 30التمييز خالل 

 لم يحدث اي تطورات هامة في القضية.
 

مليون لاير  27مليون لاير سعودي ) 48، بلغ المخصص المكون مقابل هذه المطالبة 2016ديسمبر  31كما في 

لبي دبليو تي احتمالية استرداد  2017يناير  10(. يعطي الحكم األخير في 2015ديسمبر  31سعودي كما في 

مقاول من الباطن. على الرغم من ذلك، قررت إدارة المجموعة إبقاء المخصص مليون لاير سعودي من ال 54.8

دون تغيير حيث ان الحكم قابل لالستئناف من قبل المقاول من الباطن وان بي دبليو تي عليها البدء بأخذ إجراءات 

دارة المجموعة، بناًء على قانونية جديدة للمطالبة بجزء من المبالغ المدفوعة مقدما الى المقاول من الباطن. تعتقد إ

تقديرات خبرائها ومحاميها المتحفظة، بأنها قامت بقيد مخصص كاٍف مقابل هذه المطالبة وأن النتيجة النهائية لهذه 

 القضية لن يكون لها تأثير مالي إضافي على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة.

 



 التابعة ركاتهايانتيت العربية السعودية وششركة أم

 )شركة مساهمة سعودية(

 غير المراجعة )تتمة( الموحدة وليةاأل إيضاحات حول القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  (ما لم يذكر غير ذلك الرياالت السعوديةبآالف جميع المبالغ )

-  15  - 
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مليون  0.8مبلغ  2016 ديسمبر 31بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  (ج

 .مليون لاير سعودي( 22.6: 2015 ديسمبر 31) لاير سعودي تقريباً 
 

 رقام المقارنةأ -7
 

 رقام المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية. أعادة تبويب بعض إتم 


